UPOZORNĚNÍ
PEČLIVĚ SI PROČTĚTE NEŽ ZAČNETE FÉN POUŽÍVAT

Právě jste si zakoupili fén s technologií pro profesionály vyrobený v
gama.professional.
Fén IQ Perfetto má micro filtr speciálně vyvinutý pro ochranu motoru před
okolními nečistotami.
Čištění tohoto kovového filtru je nezbytné pro bezproblémový chod vašeho fénu
a zachování jeho dlouhé životnosti a výkonosti.
UPOZORŇUJEME, že nahromadění nečistot ve filtru a nepravidelná údržba
mohou mít za následek poškození fénu a mít zásadní vliv na jeho výkon.
Jako ochrana před poškozením motoru následkem znečištění filtru je fén
vybaven inteligentní funkcí v digitální podobě, která při vysoké míře zanesení
filtru motor fénu vypne.

Správný proces čištění
Proces čištění se provádí ve dvou krocích: manuální čištění a spuštění samočistící
funkce fénu
Ruční čištění:
1) Opatrně sejměte vnější zadní filtr otáčením kovového kroužku ve směru
hodinových ručiček. (Fig. 1).
2) Očistěte kovový filtr kartáčkem a hadříkem, ujistěte se, že jste odstranili
co nejvíce možných nečistot.
Při profesionálním používání je nutné provádět manuální čištění fénu denně.
Pro domácí použití doporučujeme fén čistit jednou týdně.

Auto- Cleaning - Samočistící funkce
Postupujte podle těchto jednoduchých kroků
1) Opatrně sejměte vnější zadní filtr otáčením kovového kroužku ve směru
hodinových ručiček. (Fig. 1).
2) Fén bez příslušenství (např. difuzéru) zapněte do pozice 1 a nechte
několik sekund běžet, abyste se ujistili, že uvnitř nejsou žádné zbytky
nečistot nebo vlasů.
3) Zmáčkněte a držte 7 vteřin tlačítko nejvyšší rychlosti (Fig. 2).
4) Fén automaticky začne foukat vzduch opačným směrem, tedy zadní
částí. Tlak vzduchu vypudí zbytky nečistot ze vnitřku filtru.
5) Samočistící proces má trvat 15 vteřin, což je čas potřebný ke správnému
průběhu čištění po intenzivním používání fénu. Během této doby se
ujistěte, že vývod a přívod vzduchu jsou bez překážek a v dostatečné
vzdálenosti od jakýchkoli povrchů a nejsou vystaveny jakýmkoliv
vlasovým chemickým látkám v ovzduší, jako jsou např. spreje na vlasy.
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